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Stručná charakteristika hospodářské kriminality v České republice 

v posledních letech a základních problémů spojených s jejím stíháním; 

v uvedené souvislosti pak dále v bakalářské práci zejména: 

- vymezit pojem hospodářské kriminality a stručně charakterizovat 

nejdůležitější právní předpisy (a případně i jejich vybraná 

ustanovení), které se dané problematiky týkají a popsat základní 

vztahy mezi nimi, 

- nastínit nejvýznamnější tendence ve vývoji hospodářské 

kriminality v České republice v posledních cca pěti letech a 

stručně popsat s tím bezprostředně související trestně právní a 

jiné otázky, 

- shrnout uvedenou problematiku a pokusit se navrhnout opatření 

k nápravě nejzávažnějších zjištěných nedostatků. 
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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

 x  

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení    x 
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

 x   
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 x   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

 x   
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Autor práce si zcela nepochybně vybral velmi aktuální a zajímavé téma. Vedle obecného 

vymezení sledované problematiky věnoval zvýšenou pozornost vybraným formám 

hospodářské kriminality a analyzoval je nejen z hlediska pozitivně právního, ale také práci 



obohatil o rozbor konkrétních případů (např. str. 19 a násl.). Diskusními jsou některá autorova 

konstatování z oboru právní teorie, jako například první věta kapitoly 1.3. nebo úvodní věta 

na straně 12. Kladně hodnotím autorovu práci s judikaturou. Škoda jen, že v některých 

případech citací z rozhodnutí soudů autor nerozvedl také svůj pohled na řešené otázky (např. 

str. 21). Celkově práce působí vyváženým dojmem a svědčí o autorově zájmu o pojednanou 

problematiku. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1) Nechť autor práce na konkrétním případu (byť fiktivním) prezentuje možnosti 

trestněprávního postihu právnické osoby pro spáchání hospodářského trestného činu. 

  

2) Nechť autor práce vysvětlí opatření zpřísňující pravidla pro nakládání s majetkem obcí a 

krajů, o nichž se zmiňuje v tabulce 2 na straně 39. 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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